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KALDIRAÇ Stratejisi #işvarant

AMAÇ
Portföyümüzdeki 

6,87x100=687 TL maliyetle 

100 adet ISCTR almak yerine, 

100 adet ISCTR dayanaklı varant

alıp varantın

KALDIRAÇ özelliğinden 

yararlanmak istiyoruz.

BEKLENTİ
ISCTR payının 10 gün sonra 7,25 seviyesine yükseleceğini bekliyoruz. 

VarantSeçer modülünü kullanılarak Yeşil risk gruplu ISCTR dayanaklı varant seçtik. 

0,25TL’den satın aldık.



SONUÇ
10 gün sonra 

beklentimiz gerçekleşiyor.

ISCTR 7,25 TL’ye, 

varant fiyatı ise 0,37 TL’ye 

yükseliyor. 

Varant kullanarak;

0,37 – 0,25 = 0,12 TL x 100 = 12 TL kâr elde ediyoruz.

ISCTR payını alarak kazanacağımız %5,53 getiri yerine 

varantı tercih ederek %48’lik bir getiri yakalıyoruz. 

KALDIRAÇ Stratejisi #işvarant



SİGORTA Stratejisi #işvarant

AMAÇ
Portföyümüzdeki 

100.00 USD’yi kısa süreli 

(10 gün içinde) 

3,80$’ın altına gelmesine 

karşı sigortalamak istiyoruz.

DÜŞECEĞİNİ 

BEKLİYORUM

ALINACAK VARANT SAYISI=
PORTFÖY DEĞERİ / ÇARPAN / VARANT DELTASI



SİGORTA Stratejisi #işvarant

Portföyümüzdeki 

100.00 USD’yi kısa süreli 

(10 gün içinde) 

3,80$’ın altına gelmesine 

karşı sigortalamak istiyoruz.

• Sigorta için 100,000$ / 5 / 0,25 = 80.000 adet

• Ocak 2018 vadeli

• 3,80 TLkullanım fiyatlı

1 adet USIYE.V varantını 0,21 TL ödeyerek satın alıyoruz.. 

Toplam Maliyet = 80,000x0,21 = 16,800 TL
AMAÇ



SİGORTA Stratejisi #işvarant

AMAÇ
Portföyümüzdeki 

10.000 USD’yi kısa süreli 

sigortalamak istiyoruz.

80.000 adet USIYE.V

varantını 16.800 TL ödeyerek 

satın aldık. 

10 gün sonra USDTRY kurunun 3,7500 seviyesine gerilediğini 

varsayalım. 

Elimizdeki USD’den;

(3,8656-3,75) x 100.000 USD = 11,560 TL 

zarar ederiz.

Varanttan ise;

80.000 x (0,39 - 0,21) = 14,400 TL 

kar ederiz.



AMAÇ
Portföyümüzdeki 

10.000 USD’yi kısa süreli 

sigortalamak istiyoruz.

80.000 adet USITL.V

varantını 16.800 TL ödeyerek 

satın aldık. 

USDTRY= 3,8656 iken;
• 100.000 USD’lik portföy 11.560 TL zararda,

• USITL.V varant portföyü 14.400 TL kardadır.

14.400 - 11.560 = 2.840 TL

SİGORTA Stratejisi #işvarant



PERGEL(Straddle) ve ÇANAK(Strange) Stratejileri #işvarant

Piyasa yönü konusunda kesin beklentimiz yok. 

Ama piyasanın herhangi bir yönde sert hareket yapacağını düşünüyoruz.

Bu tip stratejiler; FOMC, PPK toplantıları, önemli ekonomik verilerin açıklanması ve seçim öncesi 

zamanlarda oluşturularak yaşanabilecek yüksek oynaklıktan yaralanmayı amaçlar.

AMAÇ

x

PERGEL
(Straddle)

ÇANAK
(Strangle)

x x



PERGEL(Straddle) ve ÇANAK(Strange) Stratejileri #işvarant

• Her iki strateji oluşturulurken belli bir dayanak üzerine alım ve satım varantı aynı anda 

alınır.

İpucu: Varant Risk Grupları kullanılarak Strangle stratejisi kolaylıkla oluşturulabilir. 

Aynı risk gruplu alım ve satım varantı aynı anda alınarak bu strateji uygulanabilir.

PERGEL(Straddle) stratejisi oluşturulurken 

aynı kullanım fiyatlı alım ve satım varantı alınır. 

ÇANAK (Strangle) stratejisinde ise 

zararda (out of money) varantlar kullanılır. 



Varantlar Nereden Takip Edilebilir?

TEK ADRES: isvarant.com

#işvarant



Varantlar Nereden Takip Edilebilir?

Günlük Varant Raporları
www.isvarant.com adresinde ana sayfada yer alan abonelik formunu doldurarak 

günlük varant raporlarının düzenli bir biçimde e-posta adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. 

#işvarant



Varantlar Nasıl Alınır? #işvarant

Varantlar menkul kıymet olarak ihraç edilir. Teminat yatırmadan, pay gibi doğrudan ürün alınıp satılarak işlem yapılabilir. 

Yatırım hesabınızın olduğu herhangi bir banka ve aracı kurumda, ilgili risk bildirim formunu imzalayarak kolaylıkla varant işlemi yapabilirsiniz.

ARACI KURUM İŞLEM 

PLATFORMLARINDA
MATRIKS VE FOREKS UYGULAMALARINDA

BANKANIZIN 

İNTERNET ŞUBESİ VEYA MOBİL 

UYGULAMASINDA



Sorularınız ve geri bildirimleriniz için 

bize İş Varant Destek Hattı ve 

sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.

www.isvarant.com
0212 350 23 00

@isyatirim #işvarant   #varantakademi

UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan

yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi

ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,

sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan

fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,İş Yatırım Menkul

Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek

hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.


